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FRA INNSIDEN
Lys og mørke
Vi går mot lysere tider, og det kommenteres ofte i disse dager. Vi setter
stor pris på lyset. Det er gjerne i adventstiden vi har andakter om lys og
mørke, men jeg synes januar og februar er spesielle måneder der lyset
bryter frem. Hver dag blir dagen tre minutter lengre og lysere.
Vi lever i en tid med mye mørke. Det er trusler om krig, og vi hører om
fattigdom. sult og ensomhet. Det er mennesker langt borte, og i vårt
nærmiljø som strever. Ja, kanskje er det vi selv som strever. Jesus sier i
Joh.8: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i
mørket, men ha livets lys.» Det er lett å la seg overvinne av mørket, og gi opp. Konsentrere seg
om alt som er mørkt, og la det prege oss. Mørket kan aldri fordrive mørket, det kan bare lyset.
Hat kan aldri fordrive hat, det kan bare kjærlighet. Derfor må vi ta imot lyset som vi har fått av
Jesus, og bringe det videre blidelig talt.
Leonard Cohen synger i en av sangene sine: Det fins en brist i alle ting, det er slik kan lyset
slippe inn. Vi tenker ofte på sprekker og skår som et tegn på at noe er ødelagt, og dermed
ubrukelig. Men vi er alle som glass eller porselenskopper i bruk: vakre, verdifulle, men utsatt for
slitasje og uhell og feil. Og da blir det sprekker. Det blir skår. Og da minner Leonard Cohen oss
om: Det er slik lyset kommer inn , sier han – glem det perfekte som du trodde du hadde å gi.
Godta at det er gjennom ærlighet, medmenneskelighet, og nåde at vi får se lyset.
Bibelen sier: Men vi har denne skatten i leirkrukker, for at den veldige kraften skal være fra
Gud, og ikke fra oss selv. Vi er alltid presset, men ikke knekket, vi er rådville, men ikke rådløse,
forfulgt, men ikke forlatt, slått ned, men ikke slått i hjel. (2. Kor. 4)
Tenn lys, og mørket vil forsvinne av seg selv. Så utfordringen er å finne det lyset vi kan tenne.
Det behøver ikke være perfekt. Ofte er det gjennom vår sårbarhet at vi klarer å vise andre
mennesker det lyset vi har fått å gi videre. Lyset kan være enkle praktiske handlinger og omsorg
for din neste. Lyset lyser ikke bare for dem du bryr deg om, men også for deg selv.
Graham Kendrick har skrevet en sang:
Kristus, lyset fra korset stråler, midt i jordlivets natt det stråler.
Verdens Lys, vær vårt håp, la din flamme, lede oss gjøre mørket til skamme.
Strål over meg, strål over meg.
Lys, Jesus, lys, fyll vårt land med din Faders ære. Gnistrende Ånd, gi vårt hjerte ild.
Brus dype elv, rens nasjoner fra nådens kilder. Send oss ditt Ord, Herre la det bli lys.
Torgeir Tveter
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Olaug Katrine Lende
sovnet stille inn i troen på sin Frelser og
venn Jesus, 9. desember, 85 år gammel.
Olaug Karine vokste
opp på Storhaug, og
familien fant tidlig
veien til Vaisenhusgata og Metodistkirken der Olaug ble
med i barne- og
ungdomsarbeidet.
Den enkle, men dype
kristentroen
holdt
Olaug fast gjennom barneår og ungdomsår, og
denne trygge troen delte hun med sin kjære
livsledsager Kjell Egil Lende. Kjell og Olaug
traff hverandre gjennom ungdomsarbeidet her
i kirken, og de giftet seg allerede som 22
åringer. Hjemmet deres på Tasta ble fylt av liv
fra etter hvert fire aktive jenter. Hjemmet var
åpent for venners lek og aktiviteter, og her var
mye sang og musikk! Olaug var flittig med
blyanten, skrev ned tanker i form av dikt,
poesi og dagbøker, og i hagen omgitt av
busker og blomster, der blomstret også hun!
Olaug var det trofaste og positive
menighetsmedlemmet i Stavanger Metodistkirke. Hun tok sitt medlemsløfte på alvor
gjennom bønn, givertjeneste og sitt nærvær. I
årene da Metodistkirken drev et stort
barnearbeid ute i Kvernevik, var Olaug blant
de mange ivrige medarbeiderne. Hun var
søndagsskolelærer i den store barneflokken,
med de gode fortellingene, bønnene og
sangene. Hun var trofast i gudstjenester, på
fester og samlinger som Gamle- og Nye
Venner OG hun var sangeren blant stemmene
i Metodistkirkens Sangkor, der ‘Synger for
Gud’ var (og er) korets motto. Ja, Olaug ‘sang
for Gud’ helt til det siste.
Olaug Lende ble begravet fra Metodistkirken
fredag 17. desember. I dag takker vi Gud for
Olaug sitt liv, og for alt det hun har gitt videre
til så mange. I takknemlighet Lyser vi fred
over hennes gode minne.
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Konfirmanten 'vår'
Daniel Mall Svendsen.
Daniel skal feire sin konfirmasjonsdag i
Stavanger Metodistkirke søndag 8.mai.
Prestene setter stor pris på en engasjert
konfirmant som vi får undervise sammen med
de to flotte Sandneskonfirmantene, Taletta og
Thorbjørn som har sin dag den 24. april.
Her er Daniel og prestene (Torgeir er fotograf)
på vei til konsert i Sandnes Metodistkirke etter
et besøk på Egon! (Se også side 11)

ADVENT, JUL OG NYTTÅR!
Koronarestriksjonene har satt begrensninger
for menighetsarbeidet også gjennom de siste
månedene, men vi har holdt ‘åpne dører’ så
mye som mulig. ‘I advent blir det mye sang og
musikk’, sto det å lese i forrige menighetsblad.
Slik ble det, under, før og etter!
Her er noen glimt fra det som skjedde
gjennom november, desember og januar.
MBU-dagen ble feiret 21.november, da med
Alfred Askevold som musiker og datter Flavia
som solist og forsanger. Ved hjelp av ‘musikk
på boks’, som Alfred selv kaller det, ble det til
tider fullt band og god stemning!
Søndag 28.november innledet vi adventstiden

MENIGHETSNYTT – Stavanger
med en fin Gudstjeneste der Ole Hodnefjell var
kantor
Arne
var organist, Sangkoret vårt sang og Helle Hadland
som
var
Johanson Lindboe var solist!
organist. Pastor Tveter
alias Josef, fortalte
julens budskap sett
med øynene til han
som ble Jesu pappa,
den første julenatt.

2. søndag i advent hadde tema ‘Tenn lys i
mørket’, og det var Hilde Svela som formidlet
håpets budskap gjennom sin sang og musikk
på Sinnsrogudstjenesten om kvelden.
3. søndag i advent var det formiddagsgudstjeneste v/pastor Tveter og Harald Sævik,
og på ettermiddagen holdt Harald konsert i
kirka vår! Han kunne tilby varm julestemning
med kjente julesanger akkompagnert av Purokvartett. Det tilhørerne fikk lytte til var kjente
juletoner, men også mystiske smakebiter fra
Puro kvartett, med spanske, argentinske og
ikke minst nordiske toner med improvisasjon.
Torsdag 16. desember hadde Metodistkirkens
Sangkor invitert til ‘Ni lesinger’, men
innstramminger pga korona gjorde at denne
kveldssamlingen måtte avlyses.
4. søndag i advent ble de 4 advents-lysene
tent! Denne søndagen hadde vi begge våre
trofaste organister på plass. Ole Hodnefjell
trakterte orgelet, mens Harald Sævik satt ved
flygelet. De to vet å gi oss velsignelser
gjennom både sangen og musikken.
Konfektesken de fikk som ‘julegave med
TAKK’ var vel fortjent!

I gudstjenestene 26.
desember (2.juledag)
og 2.Januar var det
også mye lys, varme
sang og musikk.
Hodnefjell-familien høynet gudstjenesten
2.juledag med orgel og blåsere, og Randi
Hodnefjell sang ‘Den store stjerna som steig i
aust’. 2. januar 2022 var vi samlet i en
Paktsgudstjeneste, og fikk igjen ta imot
Herrens nattverd.
Søndag 9.januar var det JULEFEST!
Selv med bare 20 i benkene (for der måtte man
sitte) så ble det FEST OG MORO, Quiz, ‘Så
går vi rundt om en enerbærbusk’ og ‘O jul
med din glede’ (mens vi kunne se på juletreet
som sto så fint pyntet foran i kirken. Alle ble
‘servert’ en pose med pepperkaker og
mandarin ++ og et krus med gløgg!) Prest
Marit holdt andakt om Gud som var i stallen
og som er i verden fortsatt. Guds nærvær er
‘flettet inn’ i våre liv, selv om korona, ufred og
klimautfordringer utfordrer oss. Gud er her
også i år 2022.

JULAFTENS GUDSTJENESTE ble holdt
med ‘fullt hus’! Dvs 50 personer som hadde
meldt sin ankomst på forhånd. De som fikk
muligheten til å være fysisk til stede kjente
‘julestemningen
og
juleevangeliets Deretter ble stallen, englene, sauene,
velsignelser’ også år 2021 e.Kr. Helle julekulene, alle lysene, juletreet og
Johanson Lindboe sang i gudstjenesten, og det dekorasjonen, Josef og Maria og Jesus i
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krybba
pakket
bort.
De
kommer
forhåpentligvis fram igjen til en mer
tradisjonell julefeiring i desember -22. Men
Juleevangeliet gjennom tekster, forkynnelse,
sang og musikk var like sterkt og til
velsignelse også i denne antallsreduserte
juletiden.
Og Jesus er ikke pakket bort!

Skjer det noe?
I disse koronatider kan vi fort tenke at ‘nå er
det ingenting som skjer i kirka’. Men, det skjer
noe, selv om ‘alt’ ikke er som før. Det
respekteres fullt ut at noen ikke ønsker å delta
i ‘forsamlinger’ i denne tiden, og antallsbegrensninger gjør at mange samlinger avlyses
eller utsettes og andre krever påmelding.
Derfor skjer det som skjer i noe mindre format
enn tidligere, og som vi gjerne ønsker tilbake.
La det bare være klart at kirken er åpen, vi tar
smittevernet på alvor med håndsprit, avstand,
munnbind der meteren ikke kan holdes, vi
sitter i stedet for å stå når vi synger (der 2meteren ikke kan holdes) osv. Så dersom du
ikke er korona-syk eller i karantene, så ønskes
du velkommen ‘hjem’.

GUDSTJENESTER.

FORMIDDAGSTREFF.
Samlinger rundt bordene i Wesleysalen
hver tirsdag formiddag fra klokka 12.00!
Den første tirsdagen i hver måned er det
FORMIDDAGSTREFF! En forsiktig oppstart
av Formiddagstreffet ble gjort i desember og
fulgt opp i januar. Så nå er vi i gang!
Programmet er enkelt. Her er rom for ‘skjemt
og alvor’, god samtale og småprat, kaffe/te og
påsmurte rundstykker, noe informasjon og
etter hvert håper vi det kan bli mye sang! DU
kan være med å forme Formiddagstreffet ved
ditt nærvær, gode ideer, oppmuntringer fra noe
du har lest eller opplevd. Har du mulighet og
lyst til å bidra på kjøkkenet er det bare å gi
beskjed til en av prestene! 😊 Vi minner også
om at det er bønnemøte kl. 11.00, og de
tirsdagene det ikke er formiddagstreff klokka
12.00, er det Bibelundervisning og samtale.

KVELDSTANKER.
Annenhver torsdag klokka 18.30 gis du
anledning til å ‘puste ut’. Da inviteres det til
Kveldstanker. Foreløpig er det pastor Marit
Bjørnevik som leder denne halvtimen der vi er
samlet i stillhet med bønn og musikk og bilder,
og får en liten ‘tanke’ å reflektere over. Etter
årsskiftet flyttet vi denne samlingen ned til
Bønnerommet, dette rommet som en gang fikk
navnet Oasen, et sted å legge fra seg det som
tynger og hente påfyll fra Ham som kjenner
våre behov. Vi fortsetter å møtes i
bønnerommet – til det
blir plassproblemer!

Søndag er kirkedagen fortsatt. Pga de høye
strømprisene ble det holdt gudstjeneste i
Wesleysalen søndag 23.januar. Det fungerte
utmerket for 30, men det sier seg selv at
antallet gudstjenestedeltagere begrenses av
avstandskravet. Vi håper at både strømpriser
og romkapasiteten gjør at gudstjenestene igjen
flytter opp i kirkesalen, men gudstjenesten er
Velkommen 10.februar
viktig for trosfellesskapet enten vi sitter rundt
og så hver annen
bordene i Wesleysalen eller i kirkebenkene i
torsdag fremover.
hovedskipet. Følg med i kirkekalenderen og
iukehilsen, og vær velkommen når du føler
Digitale gudstjenester.
deg klar. Til dere som av ulike årsaker ikke har
muligheter for fysisk deltagelse, så satses det Vi forsøker nå å ta opp de fleste gudstjenester,
på at de digitale mulighetene skal fortsette enten med lyd eller video. Disse blir lagt ut på
også etter korona!
menighetens YouTube-kanal i løpet av søndag
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kveld. Fra februar blir det bare talen som blir
lagt ut, da det koster mye i Tonoavgift om
gudstjenesten skal ligge ute en uke. Det
arbeides med å få en podkast plattform, slik at
talen kan ligge der. Podkast er som et
radioprogram du kan høre på når som helst,
via telefon eller datamaskin.

Utleie
Da Blå kors har endret bruk av sitt bygg i
Berglandsgaten, er det mange organisasjoner
som har blitt husløse. Som vi har skrevet om
tidligere så har Evangeliesenterets kontaktsenter flyttet inn hos oss. Foreløpig er det mat
og klesutdeling mandag og torsdag. De trenger
frivillige, om du har lyst, tid og krefter. Når
koronasituasjonen tillater det, vil de ha
servering av varm mat også.
EVANGELIESENTERET
KONTAKTSENTER STAVANGER
I metodistkirken
Det trengs nye frivillige, ta kontakt om du kan
tenke deg en tjeneste i Evangeliesenteret.
TELEFON: 91642031
E-POST:
merethe.aanestad@evangeliesentret.no
Kameratklubben fyrlykten vil ha sine møter
mandag kveld. En internasjonal menighet vil
inntil videre ha sine samlinger i underetasjen
søndag ettermiddag. Sentrumskirken, som har
leid hos oss en stund, har midlertidig innstilt
sin virksomhet hos oss.
Taizebønn, som vi er medarrangør av, har
plass problemer i St. Petri siden domkirken er
stengt. Derfor vil to av vårens tre samlinger
være i Metodistkirken.

Gaver
Vi takker for alle gaver og kollekter som er
kommet inn i 2021, og håper du vil være med
å støtte menigheten også i det nye året. Vi
anbefaler alle å bruke gaver med skattefradrag.
Ta kontakt om du trenger hjelp til å ordne
dette. Selv om pandemien går mot slutten,
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Påskekonsert med
General Forsamling
i Metodistkirken lørdag 2 april kl.19.00.
Vi har gleden av å gjenta konserten fra i fjor
med bandet General Forsamling. Billetter vil
være til salgs på nett og i døra. Konserten
heter- Steidn: Påskeevangeliet på jærsk – Nye
vitne til påskehendinga
De sier om konserten (på jærsk):
Her e 6 sanga så høyres ud så de e lagd av
General Forsamling, men det stemme ikkje.
David Olney (kvil i fred) sitt påskealbum «The
Stone» e øvesett te jærsk og framføres i sin
heilhed. Utgangspunktet e de gamle
fortellingane frå skrifto om det så skjidde ein
påske for lenge si.
Men detta e ikkje Ten Sing eller ein ivrige
predikant med kassegitar, detta e Generalen.
Stemmen e liga grove så før men synge nå om
ein så «snakka te fålk om kjærlighed». Rolig
og monotont males tekstane fram, rørane og
ekte. Mandolin og perkusjon hjelpe te og
någen blåse i ein trompet her og der. Men det e
gitaren og den mørke stemmen te Generalen så
drege deg inn. Ingen unødvendige triks, det
trengs ikkje hellar.
Tekstane te Olney ser historien frå uvanlige
vinkla, her synge eselet så bar mestaren,
Barabbas så stjal og drepte, soldaten synge au,
han så sko passa gravo då alt va øve.
Heller ikkje denna gångo får me veda med
sikkarhed kem så fjerna steinen. Heldigvis.
General Forsamling (På Søken): Vokal, gitar,
mandolin,
munnspill
&
orgel.Richard
Davidson (Richard Madland): Gitar, bass,
orgel, piano & kor. Sven Kulepenn (Sven
Arne): Trommer & perkusjon. Ole Ellingsen:
Trompet.

MENIGHETSKALENDER - Stavanger
Tirsdag 8. februar
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibelsamtale.
Kl.19.00 Sangkoret øver

Torsdag 24. februar
K. 18.30 Kveldstanker
Kl. 19.00 KYM
SØNDAG 27. februar
Fastelavnssøndag
Kl.11.00 Gudstjeneste.
Marit Bjørnevik

Onsdag 9. februar
Kl.18.00 Norskkurs undervisning
Torsdag 10. februar
Kl. 18.30 Kveldstanker
Kl. 19.00 KYM

Tirsdag 1. mars
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 12.00 Formiddagstreff
Kl.19.00 Sangkoret øver

Fredag 11. februar
Kl.18.00 Kurs i trosspråk

SØNDAG 6. mars
1. søndag i fastetiden
Kl.19.00 Sinnsrogudstjeneste. Torgeir Tveter.
Sang av Helge Angelvik.
Kirkekaffe i sideskipet fra kl 18.30

Lørdag 12. februar
Kl.10.00 Kurs i trosspråk.
SØNDAG 13. februar
Såmannssøndag
Kl.11.00 Gudstjeneste. Bibeldagen
Torgeir Tveter. Størst av alt er kjærligheten
Kl.18.00 Taizésamling i Metodistkirken

Tirsdag 8. mars
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibelsamtale.
Kl.19.00 Menighetskonferanse.

Tirsdag 15.februar
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibelsamtale
Kl.19.00 Sangkoret øver

Onsdag 9. mars
Kl.18.00 Norskkurs undervisning
Torsdag 10. mars

Onsdag 16. februar
Kl.18.00 Norskkurs undervisning

Kl. 18.30 Kveldstanker
Kl. 19.00 KYM

SØNDAG 20. februar
Kristi forklarelsesdag
Kl.11.00 Gudstjeneste. Misjonsdagen
Marit Bjørnevik taler.

SØNDAG 13. mars
2. søndag i fastetiden
Kl.11.00 Gudstjeneste. Torgeir Tveter.
Markering av Kvinnedagen. Kirkekaffe
Kl.19.00 Taizebønn i St. Petri kirke

Tirsdag 22. februar
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibelsamtale
Kl.19.00 Sangkoret øver

Tirsdag 15. mars
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibelsamtale.
Kl. 19.00 Sangkoret øver

Onsdag 23. februar
Kl.18.00 Norskkurs undervisning
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Onsdag 16. mars
Kl. 18.00 Norskkurs undervisning

Onsdag 30. mars
Kl.18.00 Norskkurs undervisning

SØNDAG 20. mars 3. søndag i fastetiden
Kl.11.00 Gudstjeneste. Torgeir Tveter.
Kirkekaffe

Lørdag 2. april
Kl.19.00 Konsert General forsamling.
Søndag 3. april - 4. søndag i fastetiden
Kl.11.00 Gudstjeneste. Marit Bjørnevik og
Torgeir Tveter.
Besøk fra Østfold. Kirkekaffe

Tirsdag 22. mars
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibelsamtale.
Kl.19.00 Sangkoret øver

Tirsdag 5. april
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 12.00 Formiddagstreff.
Kl.19.00 Sangkoret øver

Onsdag 23. mars
Kl.18.00 Norskkurs undervisning
Torsdag 24. mars
Kl. 18.30 Kveldstanker
Kl. 19.00 KYM

Onsdag 6. april
Kl.18.00 Norskkurs undervisning
Torsdag 7. april
Kl.18.30 Kveldstanker
Kl.19 KYM

SØNDAG 27. MARS Maria budskapsdag Våroffer
Kl.11.00 Gudstjeneste. Lars Slettebø taler.
Kirkekaffe eller lunsj
Offer til menighetens arbeid.

SØNDAG 10. APRIL Palmesøndag
Kl.11.00 Gudstjeneste. Marit Bjørnevik.
Kirkekaffe

Tirsdag 29.mars
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og Bibelsamtale
Kl.19.00 Sangkoret øver

FELLESSTOFF
Kurs i Trosspråk 11-12.
februar

I Misjonskirken er det mye større lokaler, og
dermed lettere å holde den nødvendige
avstand. Det er også godt med parkeringsplasser på området. Kurset ble omtalt i forrige
nummer av menighetsbladet, det ligger også
informasjon på menighetenes facebookside, og
det ligger brosjyrer til utdeling i kirken.
Kursavgiften er kr.600, og dette inkluderer
kurshefte, tros-språktest og enkel bevertning.

Vi har bestemt oss for å
kjøre kurs i Trosspråk
som planlagt 1112.februar.
Kurset blir i den
midlertidige Misjonskirken på Forus, og ikke i Metodistkirken
Sandnes som det opprinnelig var tenkt
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FELLESSTOFF
Menighetskonferanser
Vi innkaller til menighetskonferanse tirsdag
8.mars i Stavanger, og onsdag 9.mars i
Sandnes. Begge steder begynner det
kl.19.00. Personalkomiteene møtes i forkant.
Tilsynsprest Ingull Grefslie leder konferansen,
og vil ha en innledning med tittelen «Vi gjør
verden litt bedre – hver dag». Vi vil gå
igjennom rapporter, regnskap/budsjett og
foreta valg. Dersom du
har verv eller oppgaver
som du ikke ønsker å
fortsette i, så må du gi
beskjed til menighetens
prest senest 20.februar.
Det er viktig at vi støtter
opp om menighets-konferansen. Det handler
ikke bare om det som har vært, men også om å
se fremover, og samtale om hva vi ønsker for
menighetene våre. Rapportheftet vil bli
sendt ut på mail noen dager før, og noen
eksemplarer i papir vil ligge til utdeling i
kirken.

Spennende webinarer
fra Metodistkirken i Norge
Hver måned inviterer Metodistkirken i Norge
til webinarer med tittelen «Tro som bærer».
Her er det ulike, aktuelle tema som tas opp.
Forskjellige personer er invitert til å holde
innlegg, som en innledning til samtale.
Webinarene foregår på Zoom, og du finner
informasjon og lenker på Metodistkirken i
Norge sin facebookside og hjemmeside.
Webinarene varer 1 time og 15 min.
Webinarene kan også sees i etterkant på
Metodistkirkens You tube-kanal.
Her følger en oversikt over slike webinarer
denne våren:
Tirsdag 8.februar kl.11.00:
Kva er eit menneske verdt? Ein samtale om
abort ved lege Therese Utgård Aas
Tirsdag 08.mars kl.09.00:
Dåpspraksis ved biskop Christian Alsted

Tirsdag 05.april kl.20.00
Metodistkirken og jødene før, under og etter
2.verdenskrig ved Arne Hassing, Thor Bernard
Tobiassen og Eystein B. Andersen
Tirsdag 31.mai kl.09.00:
Likekjønnet ekteskap i den britiske Metodistkirken ved president i kirken Sonia Hicks

Europeisk konferanse for
legfolk
11-16.juni arrangeres en europeisk konferanse
for legfolk i Velletri i Italia. Tema for
konferansen er «Sammen – forent i tro».
I innbydelsen står det: Ønsker du å bli fylt av
Åndens kraft? Oppleve metodistfamilien?
Dele håp og utfordringer i din hjemmemenighet? Få nye venner, og ha mye moro
sammen? Kom til Velletri i Italia! bytur til
Roma, tid til å dele erfaringer fra eget land og
egen menighet. Prisen for konferansen er 400
euro. Reise kommer i tillegg. Ta kontakt med
en av prestene dersom du vil ha mer
informasjon.På programmet finner vi:
bibelstudier, samtale-grupper, overblikk over
kristenheten i Europa,

Planlegging!
Jammen har det vært vanskelig å planlegge for
reiser, aktiviteter, feiring av ‘ymse slag’
gjennom de siste snart to årene. Noen ganger
har vi våget å planlegge, men med
avlysning/utsettelse som resultat. NÅ håper vi
at planer som er gjort kan gjennomføres. Men
fortsatt får vi ta et lite forbehold.
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FELLESSTOFF
Hvilken konkret plan har jeg i tankene? Jo,
damene i KYM håper på besøk i helgen 1.3.april, og har sendt invitasjon til
metodistkvinner (og ikke-metodister!) i
Østfold. Årsaken til at disse kvinnene er
‘utvalgt’, skyldes utflyttede Stavanger-venner
og Hilde Augensen, bosatt i Fredrikstad og
prest i Sarpsborg, men Sandnes-prest i årene
2012-2017! Det er mange gode, nære vennskapsbånd mellom Sandnes/Stavanger og
Østfold! Denne kontakten vil vi å ta vare på,
og gleder oss veldig til besøket, og vi hører
rykter om at ‘mange’ der øst gleder seg til å
være noen dager her vest. Det er selvfølgelig
helt naturlig – og ønskelig at Sandnes
menighet inkluderes! Det blir privat
innkvartering, så vi må ha påmelding, og vi
må få en oversikt over hvem som har ledig(e)
seng(er)! Dagene vil fylles av mange gode
‘møteplasser’ for prat og mat, tur til Sandnes
Garn hører med for mange, lørdagskvelden
blir det konsert (og sikkert mere moro etterpå),
og på søndagen blir alle med på gudstjeneste i
Stavanger Metodistkirke. Foreløpig er vi tidlig
i planleggingen, men det er viktig at DU gir
beskjed om du ønsker å være med. Om du
ikke er med på KYM, så ta kontakt med
ass.presten, så snart som mulig. Vi håper og
ber om at planen kan gjennomføres, og tror vi
kan garantere både et gildt og godt besøk.
For KYM, Marit Bjørnevik (970 30 454)

HER ER DE!
Med sine gode smil på lur!

Daniel Mall Svendsen, Taletta Kvamme
Helgesen og Thorbjørn Kvamme Helgesen er
våre konfirmanter 2022. Her er de ‘knipset’
foran alteret i Stavanger Metodistkirke. De
kunne like gjerne vært fotografert i Sandnes
Metodistkirke. Sånn er det, når noen
skillelinjer og grenser bygges ned. Annenhver
uke har de vært sammen med ikke bare 1
prest, men ofte sammen med 4! 3 mot 4, burde
kalles ganske urettferdig, men disse har bestått
prøven med glans. Stort sett har vi vært
sammen enten ‘her eller der’, men de sosiale
samværene utenfor kirken har vært begrenset.
Men tirsdag 14.desember klarte vi å lure
koronaen – så vidt! Da var vi ‘på byen’
(Sandnes altså) før vi var på konsert i
Metodistkirken!
Vi
hadde
en
flott
ettermiddag/kveld! Først på Egon med mye
god mat og prat, og deretter en kjempegod
opplevelse i kirka der Inger Lise Hope med
dyktige musikere fikk oss i god julestemning!
Kirka samlet så fullt hus som det var mulig
den 14. desember. Fra den 15. ble det ikke
flere julekonserter. Nå er vi i gang med
innspurten, og sender en hilsen til våre
menighetsfaddere og andre: Husk oss i deres
bønner
fortsatt,
og
vel
møtt
til
konfirmasjonsdagene
våre! Taletta
og
Thorbjørn vil ha sin konfirmasjonsdag i
Sandnes Metodistkirke 24. april, mens Daniel
venter til 8. mai i Stavanger.
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MENIGHETSKALENDER - Sandnes
Onsdag 09. februar:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. Kaffe, vafler,
håndarbeid, sangstund og hjelp med
data/mobil

Onsdag 02.mars:
Kl.11.00: Turgruppe. Vi tar med oss niste, og
går tur i Sandnes og omegn

Fredag 11 – Lørdag 12.februar:
Trosspråkkurs i Misjonskirken Stavanger på
Forus. Se omtale.

Fredag 04.mars:
Kvinnenes internasjonale bønnedag i
Metodistkirken. Følg med i Sandnesposten, og
på menighetens facebookside og hjemmeside
for mer informasjon.

SØNDAG 13. FEBRUAR:
KL.11.00: Felles gudstjeneste i Sandnes kirke.
Prestene Lina Håland og Hilde Tveter.
Sang av Sandnes kirkekor.
Sang og musikk ved
Christina Stangeland Hanssen.
Offer til bibelarbeidet i Ukraina.

SØNDAG 06.MARS:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter.
Markering av kvinnedagen.
Musikk ved Camilla My Hanh Do.
Nattverd. Kirkekaffe

Mandag 14.februar:
Kl.17.30: Speider. Båltur til Dalestranden

Mandag 07.mars:
Kl.17.30: Speider. Båltur til Eikelivannet på
Horve

Onsdag 16. februar:
Kl.11.00: Turgruppe. Vi tar med oss niste, og
går tur i Sandnes og omegn

Tirsdag 08.mars:
Kl.19.00: Treffpunkt Sentrum. Dagens gjest:
Prest i Hana kirke Aud Strandmyr. Sang og
musikk. Bevertning.

SØNDAG 20. FEBRUAR:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Charles Jourdan.
Musikk ved Camilla My Hanh Do.
Nattverd. Søndagsskole. Kirkekaffe

Onsdag 09.mars:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. Kaffe, vafler,
håndarbeid, sangstund og hjelp med
data/mobil

Mandag 21.februar:
Kl.17.30: Speider. Båltur til Plassatjern

Kl.18.00: Personalkomitè
Kl.19.00: Menighetskonferanse

Onsdag 23. februar:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè.
Kaffe, vafler, håndarbeid, sangstund og hjelp
med data/mobil

SØNDAG 13. MARS:
Kl.11.00: Familiegudstjeneste
ved Hilde Tveter.
Speiderparade og speideropptagelse.
Musikk ved Marit Anne Almås.
Kirkekaffe

Lørdag 26.februar:
Kl.15.00: Familiesamling. Samlingsstund med Mandag 14.mars:
bibelfortelling, formingsaktivitet og mat
Kl.17.30: Speider. Båltur til Søsterhyttå på
Dale.
SØNDAG 27. FEBRUAR:
KL.11.00: Sanggudstjeneste ved Hilde Tveter. Onsdag 16.mars:
Lina Sandells liv og sanger. Sang og musikk
Kl.11.00: Turgruppe. Vi tar med oss niste, og
ved Christina Stangeland Hanssen. Refleksjon går tur i Sandnes og omegn
ved Hilde Tveter. Kirkekaffe.
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SØNDAG 20. MARS:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Charles Jourdan.
Musikk ved Camilla My Hanh Do.
Søndagsskole. Kirkekaffe

Onsdag 31.mars:
Kl.11.00: Turgruppe. Vi tar med oss niste, og
går tur i Sandnes og omegn

Mandag 21.mars
Kl.17.30: Speider. Båltur til Alsvik

SØNDAG 03.APRIL
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter.
Musikk ved Camilla My Hanh Do.
Søndagsskole. Kirkekaffe

Onsdag 23.mars:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. Kaffe, vafler,
håndarbeid, sangstund og hjelp med
data/mobil

Mandag 04.april
Kl.17.30: Speider. Topptur til Oslitoppen

Lørdag 26.mars:
Kl.15.00: Påskeverksted. Vi lager påskepynt,
har samlingsstund med påskefortelling og
påskesanger, og spiser sammen.
SØNDAG 27.MARS
Kl.18.00: Sinnsrogudstjeneste
ved Hilde Tveter. Sang og musikk ved
Christina Stangeland Hanssen.
Nattverd. Kirkekaffe før gudstjenesten – fra
kl.17.30.
Mandag 28.mars:
Kl.17.30: Speider. Båltur til Rægestranden

Tirsdag 05.april
Kl.19.00: Treffpunkt Sentrum.
Hilde Tveter forteller og viser bilder fra
studieturen «I Paulus sine fotspor»
Sang og musikk. Bevertning
Onsdag 07.april:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. Kaffe, vafler,
håndarbeid, sangstund og hjelp med
data/mobil
SØNDAG 10.APRIL PALMESØNDAG
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Charles Jourdan.
Musikk ved Marit Anne Almås.
Kirkekaffe

*************

Nytt misjonsprosjekt
Se tekst side 18
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Hanga og Zolt Tokès.
Vi har tatt en liten prat med Hanga og Zolt
Tokès. De begynte å gå i menigheten vår for et
par år siden, da datteren Regina var født, og
skulle døpes. Regina ble døpt av prest Hilde
Tveter i en felles sommergudstjeneste med
Sandnes menighet i august 2020. Hanga og
Zolt ble også ført inn som døpte medlemmer i
vår menighet samtidig.
Hvor kommer dere opprinnelig fra, og hvor
lenge har dere bodd i Norge?
Vi kommer opprinnelig fra Romania –
Transilvania, der det finnes en stor ungarsk
minoritetsgruppe med 1,28 millioner ungarere.
Vi har bodd i Norge i 8 år.

Hvordan opplever dere menighetsfellesskapet
i Metodistkirken i Sandnes?
Det var flott å bli kjent med en menighet som
var så varm, vennlig og hjelpsom. Det var en
annerledes kirkeopplevelse i forhold til vår
religion, som er reformert (Hanga) og katolsk
(Zsolt). Gudstjenestene er mer "moderne" og
barnevennlige, noe som er viktig for oss. Vi vil
at ungene våre skal få en oppvekst der tro er
verdifullt og viktig. Metodistkirken er en liten
menighet der vi føler at folk bryr seg om
hverandre, og det er kjekt å være en del av et
felleskap der vi har lignende verdigrunnlag. Å
skape norske vennskap var ellers ikke lett for
oss, men samlingene i kirken gjør at vi føler
mer at vi er en del av det norske samfunnet, og
vi har venner rundt oss.
Vi tenker at kirken gjør oss bedre på den
måten at vi kan øve troen vår, og vi legger til
rette for ungene våre å bygge livet deres på
stabile, kristne verdier.

Hvordan er det å bo i Sandnes?
Det er kjekt å bo i Sandnes. Vi liker de fine
turområdene som er i nærheten, samt det
passer fint å reise til arbeidsplasser i Forus og
Hinna. Langgata er en nydelig gate også. Vi
Har dere noen ønsker for fremtiden?
liker godt den lille gaten hvor vi bor, der vi
Ønsket vårt er å kunne delta mer aktivt i
kan hilse på alle naboene våre, og det er lett å
menigheten, og at Covid ikke skal gjøre det så
finne hjelp om det skulle trenges.
vanskelig å delta på de forskjellige fine
arrangementene som ble avlyst.
Hva jobber dere med?
Zsolt jobber i et firma som lager løfteutstyr.
Hanga jobber som brukerstyrt personlig
assistent.
Hva liker dere å gjøre i fritiden?
Vi liker å gå på tur i lag med hunden vår, og
trene yoga. Sosiale aktiviteter som kino, teater,
samling i kirken, treff med venner osv.
Hva var det som fikk dere til å oppsøke
Metodistkirken første gang?
I 2016 flyttet vi fra Finnøy til Stavanger, og vi
prøvde å finne muligheter for å lære og trene
norsk. På Sølvberget biblioteket fant vi en
annonse om gratis norskkurs i Metodistkirken
i Stavanger. Det var stor hjelp å kunne benytte
et gratis norskkurs, samt likte vi veldig godt
stemningen der hver eneste gang vi var der.
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Feiring av dobbel 60årsdag
Som omtalt i
forrige nummer,
så fylte kirkebygget vårt 60
år 26.november.
Bare 3 dager før
kirken
ble
innviet, ble prest
Hilde Tveter født. Dermed ble det dobbel 60årsfeiring 21. november. I gudstjenesten var
det vakker musikk av Christina S. Hanssen og
Cecilia Rossi, og under kirkekaffen etterpå
gav Per Skarung oss historiske glimt fra
kirkebygg og menighet. Vi fikk også se bilder
fra menighetens 125-årsjubileum. Og selvsagt
var det marsipankake til ære for de to
jubilantene, og tale og overrekkelse av gave til
presten ved menighetsrådsleder Per Skarung.

og julebrus til slutt. 2 dager etterpå var det
klart for speidernes tradisjonelle julegrøt. Også
i år stod presten for grøten, og 2 mandler fant
veien til lykkelige finnere.

Etterpå var det øving til Luciaopptrinn. Og for
et flott opptrinn det ble på lysmessen som
speider-gruppa arrangerte 12.desember. Vakker
Luciasang fylte det stemningsfulle kirkerommet. Den gjengen kan virkelig synge! Eva
Skarung ledet det hele, med fine dikt
innimellom fellessangene, og Hilde hadde
andakt om Jesus som helbreder en blind mann.
Etterpå ble det selvsagt lussekatter, spist med
god avstand mellom kohortene!

Advent og jul
Noen ganger er det en fordel å være en liten
menighet. Etter gjeldene smittevernregler
kunne vi gjennomføre nesten alt vi hadde

planlagt i advents og juletiden. Det startet med
juleverksted 4. desember, hvor 7 barn og 6
voksne koste seg sammen. Hilde prest fikk
god hjelp med flanellografen da julefortellingen ble fortalt.
Kreativiteten var det ikke noe i veien med da
vi pyntet pepperkaker, og lagde julekort og
julekuler. Og så var det kos med kanelboller

14.desember var det julekonsert med Inger
Lise Hope, men den kan du lese om annet
sted i bladet. 4.søndag i advent var det «Vi
synger julen inn», og som så mange ganger før
var det Christina Stangeland Hanssen og
Herbjørn Hanssen som gledet oss med vakker
sang og musikk. Denne
gangen ble det ekstra
mye på dem, siden vi
på, grunn av smittevern, bare sang Deilig
er jorden som fellessang helt til slutt. I sin
andakt snakket Hilde
om Josef, og hun leste
et helt nyskrevet dikt
om ham. På julaften ble
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det også kun Deilig er jorden som fellessang,
men da var det også nydelig duettsang av
Frida og Cathrine Skarung. Det vil vi gjerne
høre mer av! Etter å ha vært Maria, Josef,
engel og konge, var presten denne julaften
jenta Simone (inspirert av Simon i stallen),
datteren til vertshuseieren som lånte bort
stallen sin til Maria og Josef. Organist Eirik
Andreas Paulsen høynet gudstjenesten med
vakker musikk både på piano og orgel. Vi er
takknemlig til alle som gjorde advents- og
juletiden i kirken så fin! Det var kun
Treffpunkt Sentrums advents-samling, Kreativ
kafè sin juleavslutning og juletrefesten som
ikke lot seg gjennomføre.

Temagudstjenester i
januar

som passer for oss, slik situasjonen er akkurat
nå. Vi vil også se på om vi skal kalle det en
sinnsrogudstjeneste, eller om vi skal gi det et
annet navn. Vi vil i alle fall fortsette med
kveldsgudstjenester av og til en tid fremover.
Neste sinnsrogudstjeneste blir 27.mars.

Konfirmantene våre

Søskenparet Taletta og Thorbjørn Kvamme
Helgesen er årets konfirmanter. Vi er allerede
halvveis i konfirmantåret, og det er så fint å bli
kjent med disse flotte ungdommene. Vi
samarbeider med Stavanger, og et annet sted i
bladet kan du leste mer om konfirmantundervisningen. Konfirmasjonsdagen
for
Taletta og Thorbjørn blir 24.april. Husk
konfirmantene våre i dine bønner.
Se også s.11

4 søndager i januar har vi hatt gudstjenester
med tema «Et rikere liv». Det er inspirert av
en bok med samme tittel, som kom ut for noen
år siden. I Metodistkirken setter vi søkelys på
fem områder i kristenlivet i forbindelse med
medlemskap i kirken. Som medlem lover man
å støtte kirken med sine bønner, sitt nærvær,
sine gaver, sin tjeneste, og sitt vitnesbyrd. Hva
dette innebærer, har prest Hilde Tveter forsøkt
å formidle noen tanker om i sine prekener i
Bibeldagen
januar.
Bibeldagen blir i år markert sammen med
Sandnes menighet. Søndag 13. februar blir det
felles gudstjeneste i Sandnes kirke. Sogneprest
Sinnsrogudstjenester
Menighetsrådet har bestemt at vi i en periode Lina Håland er liturg, og prest Hilde Tveter
vil prøve ut dette konseptet. En sinnsro- holder dagens preken. Det blir sang av
gudstjeneste er en enkel kveldsgudstjeneste Sandnes kirkekor, og sang og musikk av
hvor det skal være lav terskel, og lettere å ta Christina Stangeland Hanssen. Det blir også
med seg noen som ikke er vant til å gå i nattverd. Det blir informasjon om Bibelkirken. Den retter seg også inn mot mennesker selskapet, og det vil bli tatt opp kollekt til
som sliter med livet på en eller annen måte – bibelarbeid i Ukraina. Vi er i en prosess hvor
spesielt med tanke på avhengighet. Så mange vi ser på å utvide gudstjenestesamarbeidet med
mennesker i f.eks AA-miljøet er kjent med Sandnes menighet, og Bibeldagen vil være en
hva en sinnsrogudstjeneste er. Nå er ikke vi god dag å samarbeide om fremover. Kanskje
der, enda i alle fall, at vi har kontakt med AA- også søndag for de forfulgte i november. Fra
miljøet eller andre innen rusomsorg, så vi før har vi jo felles gudstjenester på pinsedagen
jobber med å finne en form på gudstjenesten og om sommeren.
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Treffpunkt Sentrum

og korpsrådet vil gjerne fortsette samarbeidet
med vår menighet i påsken. Det er vi glade for,
og det blir gudstjeneste hos oss på
skjærtorsdag
og
1.påskedag,
og
i
Frelsesarmeen på langfredag. Nærmere
program kommer i neste menighetsblad.

Årets første Treffpunkt Sentrum 1. februar
valgte vi å avlyse på grunn av smittevernregler
og smittesituasjonen. Men 8.mars samles vi
endelig igjen, og det på selveste kvinnedagen.
Da får vi besøk av prest i Hana kirke Aud
Strandmyr. Hun vil
Turgruppa går annenhver
fortelle om sin
tjeneste. I april vil
onsdag
Hilde Tveter vise
Her
fra en tur langs Hafrsfjord hvor vi får
bilder og fortelle fra
«undervisning»
i geologi av Charles
en studietur i Paulus
sine fotspor i dagens
Tyrkia. I begge
samlinger vil det bli
sang og musikk, bevertning og godt tid til prat
og hyggelig fellesskap.

Tilbud til barnefamilier
Årets første familiesamling blir lørdag
26.februar. Det er fastelavnssøndag dagen
etter, så vi vil lage fastelavnsris, og selvsagt
spise fastelavnsboller. Det blir også
samlingsstund i kirken med flanellografandakt. Søndag 13.mars er det familiegudstjeneste med speiderparade. Da blir det
også
speideropptagelse,
og
kreativ
familiepreken ved Hilde prest. Lørdag 26.mars
blir det påskeverksted. Vi lager påskepynt,
spiser «påskemat» og har samlingsstund med
påskesanger og flanellograf-andakt om
påskefortellingen. Velkommen til kirken alle
barn, foreldre og gjerne besteforeldre!

Samarbeid med
Frelsesarmeen
I mange år har vi samarbeidet med Sandnes
korps om påskens møter, men de 2 siste årene
har det ikke vært mulig å ha samlinger på
grunn av pandemien. Frelsesarmeen fikk i høst
nye korpsledere. De heter Rose og Matthew
Nanang, og er opprinnelig fra Ghana. De har
bodd i Norge i godt over 20 år. Både de

Årsregnskapet 2021
Regnskapet for 2021 var svært nær opp til
budsjettet som er tilfredsstillende, men
dessverre var årets underskudd på rundt
430 000 kroner. Det sier seg selv at
menigheten kan ikke fortsette med slike
underskudd veldig mye lenger før man må
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iverksette en del drastiske tiltak. Som andre
har vi blitt sterkt påvirket av strømprisene.
Mens vi stort sett dekker våre personalkostnader gjennom våre inntekter, så er det
ikke dekning for driftskostnader på
kirkebygget og iligninger til Metodistkirken i
Norge, og derfor må vi bruke av oppsparte
sparemidler. Pandemien har stanset våre
tanker om å øke inntekter gjennom utleie av
rom i kirken. Et lyspunkt har vært våre evner
til å gi gaver med skattefradag, selv om det er
få medlemmer som fremdeles er i aktivt
arbeidsliv. Inntil videre planlegger menighetsrådet med den samme bemanning som nå, for
å arbeide mot vår visjon hvor nye mennesker
blir lagt til vår menighet.

Julekonsert

Digitale Gudstjenester
Vi har nå fått litt erfaring med vårt nye
film/strømmeutstyr. Og vi føler vel at det går
litt bedre hver gang. Det trengs en del trening,
og for å trene må vi jo strømme. Siden vi også
vil teste og prøve forskjellige muligheter gjør
vi dette via en egen testgruppe de søndagene
vi ikke strømmer direkte på Facebook-siden.
Vi vil som tidligere fortalt strømme minst en
gudstjeneste i måneden på Facebook, og
kanskje også på YouTube. Grunnet Tono som
skal ha betalt for musikk lagt ut digitalt, vil
gudstjenestene bare bli liggende på nettet ut
søndagen!
Dersom dere har, kanskje noen yngre,
familiemedlem som har lyst å lære om
strømming og kanskje hjelpe til en søndag pr.
mnd., kan dere ta kontakt med Jan Nicolaisen,
tlf. 90085297,

Nytt misjonsprosjekt

14. desember kunne vi endelig arrangere
julekonsert igjen, (men bare så vidt!). Det var
i siste liten. Ved midnatt samme kveld ble det
ytterligere
innskrenkninger
i
koronarestriksjonene. Konserten ble meget vellykket
med nesten full sal. Da konserten i Petrikirken
i Stavanger måtte avlyses, var det flere som
kom
til
Sandnes.
Kommentarene
var
svært positive. «Vi
kom mye nærmere
utøverne og det ble
koselig og intimt!»
Vi takker Inger Lise og
mannskapet for nok en
flott opplevelse og
håper på ny konsert i
2022

1.februar
fikk
vi
endelig
et
nytt
misjonsprosjekt! Denne gangen er det i Sierra
Leone. Vi skal være med og støtte byggingen
av et ungdomssenter i landsbyen Hamilton.
Det var et ungdomssenter her før, men det har
vært nedlagt i over 20 år. Landsbyen har en
befolkning på 2500 innbyggere. 500 av disse
er barn, og 800 er ungdommer. Nå er de
bekymret for ungdommene sine. De har ikke
noe sted å samles, og flere drar da til større
byer, og havner bort i kriminell virksomhet og
narkotikamisbruk. Nå ønsker de å gjenoppbygge ungdomssenteret, med overnattingsdel
og en kafè. Prosjektet vil engasjere
ungdommene, og senteret vil også brukes som
samlingssted for landsbyen, og tilbud om
overnatting for besøkende. Vi skal bidra med
75 000 kr. til dette prosjektet. Vi gleder oss
over å være i gang med nytt prosjekt, og dette
høres ut som noe som er svært viktig for
landsbyen og ungdommene som bor der.
Se bilder side 13

18

SANDNES MS
Vi fikk akkurat feiret Luciadagen før «Koronavinduet» stengte. Det var en av de
bedre Luciaprosesjonene, med full konsentrasjon og imponerende flott sang av
de fine ternene og stjerneguttene. Det kunne ikke vært mer rørende, og heldige
de 44 publikummerne som fikk se og høre det.
Speidergruppa måtte også ta en liten Koronapause på ny-året men den 17. januar
var vi i gang med bålturene igjen. Nå blir det bål hver mandag, på utvalgte
steder i Sandnes og omegn, helt fram til påske.
Nå blir det spennende å se hvor mye lysere det blir uke for uke, og når slipper vi
å ta med hodelyktene? Foreløpig er det stummende mørkt!
Vi satser på en speiderparade i midten av mars. Vi har noen små speiderjenter som bar tripper
etter å bli tatt opp og få det etterlengtede skjerfet. Gibb-gibb!
Hilsen Sandnes MS
Vi brenner for deg
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A
Returadresse:
Metodistkirken
Vaisenhusgt. 7
4012 Stavanger
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